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Lakások, üzemi 
szociális épületek 
A Szegedi Építőipari Szövetkezet munkáiról 

Három ú j vonás fedezhető 
fel a Szegedi Építőipari Szö-
vetkezet idei munkájában. A 
lakásépítésben elhagyja a 
hagyományos, téglás techno-
lógiát, a korábbinál több 
vállalattal működik együtt, 
ú j anyagokat alkalmaz, ame-
lyek lehetővé teszik az épü-
letek gyorsabb felújítását. 

Társasházat Szegeden, a 
Sóhordó, a Dugonics, a Gém 
utcákban és a Petőfi Sándor 
sugárúton épít téglablokkból. 
A Hóbiárt basa utcában 3G 
lakást a DÉLÉP szerel ösz-
sze — a szövetkezetnek a 
szakipari munkák jutnak. A 
Honvéd téren a CSOMIÉP a 
partner. Természetesen ez 
csupán néhány példa a la-
kásépítési programból. 

A Szegedi Ingatlankezelő 
Vállalat megbízásából szá-
mos lakás teljes felújítása 
szerepel az idei és részben 
a jövő évi tervben. Tovább 
szépül a város; a szövetkezet 
idén 49 ház homlokzatának 
szépítését vállalta. A Gogol 
Utcában, a Hunyadi János 
sugárúton, az Április 4. út-
ján és a Partizán utcában 
több egymás melletti épü-
let vár az újjászületésre. A 
lakáson belüli gázvezetékek 
és -készülékek korszerűsíté-
sére 50, az elektromos háló-
zat rekonstrukciójára 28 he-
lyen kerül sor. Tar jánban 6 
panelház tetejét szigetelik a 
nálunk még alig ismert Alu-
manation bevonattak E mód-
szert a 209-es épületen ta-
valy kipróbálták — sikerrel. 

A városi tanács megren-
delésére felúj í t ják a Pulz ut-
cai fertőző kórházat. A mun-
ka várhatóan a télen kezdő-
dik. A Zrínyi Ilona Általá-
nos Iskolában és az erdé-
szeti szakközépiskolában a 
homlokzatot hozzák rendbe, 
a Tömörkény gimnáziumban 
kazánházat építenek. A Ma-
dách utcai általános iskolá-
ban ebédlőt és kazánházat 
létesítenek, a Vidámparkban 
az elektromos hálózatot és 
a térvilágító rendszert épí-
tik újjá, a Balázs Béla Út-

A József Attila sugárút és a Sóhordó utca sarkán levő 
ház homlokzatát ú j í t ják fel a szövetkezet, dolgozói 

törőházban a tetőt javítják, 
Algyőn március 31-én átad-
ják a 75 személyes óvodát. 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház helyreállításában a ter-
vezőknek segítenek a szövet-
kezetiek : megszabadítják a 
földtől, így láthatóvá teszik 
az alapokat. A Szabadság 
mozit átalakítják, hogy al-
kalmas legyén a színjátszás-
ra. E napokbán látnak mun-
káoz és várhatóan szeptem-
ber közepére végeznek. Köl-
tözni kell tehát a mozinak 
is, mégpedig Üjszegedre, a 
szabadtéri színpadra. Május 
elsején akar ják vetíteni az 
első filmet. 

Évente 20 millió forintos 
munkát végeznek a József 
Attila Tudományegyetem-
nek. Az idén kazánházat 
építenek, éttermet, könyvtá-
rat, homlokzatot, tetőt és 
gázvezetéket újítanak fel — 
egyebek között. 

A szegedi kábelgyárban a 
31. számú Állami Építőipari 
Vállalat készíti el az ú j tmk-
műhely és szociális épület 
szerkezetét, őket követik' a 
szövetkezetiek a szakipari és 
a gépészeti munkákkal. A 
Szegedi Sütőipari Vállalat 
Kenyérgyári -út i telepén az 
idén kezdik és 1980-ban fe-
jezik be az ú j szociális léte-
sítmény építését. A Tisza-
Maros szög Tsz egyik bri-
gádjával közösen ugyanilyen 
feladatot vállaltak a Szegedi 
Bútoripari Szövetkezetnél. 
Kazánházat építenek az 
Universal ISz-nek, átadják a 
Tejipari Szállítási Vállalat 
telephelyét Végül még egy 
példa az együttműködésre: 
az újszegedi iskola, óvoda é~ 
bölcsőde éoítésében besegí-
tenek a DÉLÉP-nek — gépé-
szeti munkákkal. Ha jól dol-
goznak, még az idén beköl-
tözhetnek a gyerekek. 

Vetnek a földeken 
Megkezdték a korai burgo. Paradicsomot 1202, zöldpap- A napi középhőmérsékle: 

nya ültelését a forráskúíi rikát 376, pritaminpaprikát tegnap 3—4 fokkal volt ma-
határban, s a Haladás Ter- 591, zöldbabot 450. uborkát gasabb a sok évi átlagnál. A 
melőszövetkezetben az ül- pedig 110 hektáron termel- javuló idő ú j ra előcsalogatta 
tetéshez folyamatosan ké- nek 1978-ban Csongrád me- a kertészeket és Baks, vala-
szítik elő a területeket. Ha gyében. Az ehhez szükséges mint Csanytelek határában 
az idő tovább javul, a jövó vetőmagokat a gazdaságok folytatták a karalábé ülte-
héten már teljes lendületet időben megkapták, így nincs tését. Csanyteleken volt, aki 
vesz ez a fontos munka. A akadálya a palántanevelés már a korai káposzta ülte-
tervek szerint sz Egyszerű elkezdésének. A fűtött üveg tését is megkezdte. 
Zöldség- és Burgonyaterme' 
lói Társulás több gazdaságá 

és fólia alatti kertészetekben A környező termelőszövet-
„ „ , , v e t i k a Paprika. « paradi- k e z e t e k b e n a legfontosabb 

ban is hozzálátnák a napok- csom, az uborka es a diny- t e e n d 5 a talaj-előkészítés, 
ban a korai burgonya ulte- nye magokat, hogy idejében Legtöbb helyen igyekeznek 
téséhez. álljon a szabadföldi kerté- jó magágyat készíteni a ta-

Mihálytelken és Röszkén, a szetek rendelkezésére^ ele- v a s z i v e tésekhez. A kukori-gendő és jó 
lánta. közös gazdaságokban már a 

fűszerpaprika vetéséhez ké-
szülődnek. A gondos ta la j -
előkészítés és vegyszeres a baksi kiskertekben foglal-
gyomirtás után tegnap pró-
bavetéseket végeztek. A 

minőségű pa- c a v e t é s e m é g n e m k e z d 6 _ 
dött el, a szakemberek vár-

A szegedi járás területén ják, hogy a ta laj hőmérsék-
lete kellőképpen felmeleged-
jen. 

Visszatértek a Főidre 
az űrveteránok 

koznak nagy részt karalábé 
termesztéssel. A bátrabb ker-

Kilencvenhat nappal a ra j t után, tegnap 
kora délután visszatért a Földre a Szaljut 
—6 űrállomás állandó személyzete, a világ-
rekorder űrkettős. Jurij Romanyenko és 
Georgij Grecsko űrhajója, a Szojuz—27 
pontosan az előre megadott körzetben 
szállt le. 

A leszállásra moszkvai idő szerint 14 óra 
19 perckor került sor, a kazahsztáni Celi-
nográd várostól 265 kilométerre nyugatra. 
Néhány órával előbb az űrhajósok átszáll-
tak az űrállomásról a Szojuz—27 űrhajóba, 
és pontosan délelőtt 11 órakor lekapcsol-
ták az űrhajót az űrállomásról. Ezt később 
a moszkvai televízió képfelvételről közve-
títette. A megadott időoontban működésbe 
léoett az űrhajó fékező hajtóműve, majd 
lekapcsolódtak a vissza nem térő egységek. 
A leszállás a megadott időpontban történt: 
megfelelő magasságban előbb a nyitó ejtő-
ernyő nyílt ki. majd a több mint másfél 
ezer négyzetméter felületű fő ernyő is. A 
Föld felett közvetlenül pedig működésbe 

lépett a puha leszállást biztosító fékezőbe-
rendezés rakétasorózátá. 

Romanyenko és Grecsko a leszállás első 
szakaszában állandó kapcsolatban állt a 
földi irányítóközoonttal. és folyamatosan 
beszámolt a legfontosabb mozzanatokról. 
Amikor az atmoszféra Sűrűbb rétegeibe 
lépő űrhajó és a Föld között átmenetileg 
megszakadt a rádiókapcsolat, az irányító-
központtan feszült várakozás előzte meg 
azt a pillanatot. amikor a helikopteres 
egység jelentette: helyreállt a kapcsolat, 
és a két űrhajós jól van. 

A fö'det érést rövid orvosi vizsgálat kö-
vette. Romanyenko és Grecsko jól viselte 
el a tartós űrutazás után a leszállást, és 
jó egész'ég'oen volt. Az űrhajósokat a 
helyszínről azonnal tovább vitték. Hosz-
szabb ideig a bajkonuri űrrepülőtéren ma-
radnak, hogy beszámoljanak útjukról és 
hogy szervezetük gondos orvosi felügyelet 
mellett alkalmazkodjék a földi körülmé-
nyekhez. 

A Legfelsőbb Tanács és az SZKP KB üdvözlete 
Az SZKP Központi Bizott-

sága, a Szovjetunió Legfel-
sőbb Tanácsának Elnöksége 
és a Szovjetunió Miniszter-
tanácsa üdvözölte a tudóso-
kat, tervezőket, mérnököket, 
technikusokat, akik részt vet-
tek a Szaljut—6—Szojuz or-
bitális tudományos-kutató 
komplexum tartós űrrepülé-
sének előkészítésében és 
végrehajtásában, mindenek-
előtt Romanyenko, Grecsko, 
Dzsanibekov. Makarov, Gu-
barev szovíet és Remek cseh-
szlovák űrhajósokat 

A szovjet vezető testüle-
tek üdvözlete rámutat arra, 
hogy az egész emberiség 
nagv figyelemmel követte a 
Szaliut—8—Szojuz szovjet 
orbitális tudományos-kutató 
komplexum tartós űrrepülé-
sét. 

Az üdvözlet a továbbiak-
ban rámutat : „A hosszú és 
összetett tudományos és kí-
sérleti program sikeres vég-
rehajtása ú j nagy hozzájáru-
lás a világűr békés célú ku-
tatásairól és felhasználásáról, 
az SZKP XXV. kongresszu-
sán elfogadott határozatok 
valóra váltásához. 

Az SZKP Központi Bizott-
sága, a Szovjetunió Légfel-
sőbb Tanácsának Elnöksége 
és a Szovjetunió Miniszter-
tanácsa szívélyesen üdvözli 
önöket, kedves Ju r i j Roma-
nyenko, Georgij Grecsko, 
Vlagyimir Dzsanibekov, Oleg 
Makarov, Alekszej Gubarev 
és V'adimir Remek elvtár-
sak, feladataik kitűnő telje-
sítése alkalmából. 

Forrón üdvözöljük a tudó-
sokat, tervezőket, mérnökö-
ket, technikusokat, munkáso-
kat, az űrrepülőtér és a földi 
irányító-ellenőrző állomások 
és tengerjáró hajók szakembe-
reit, a Szaljut—6 űrállomás, 
a Szojuz—26, Szojuz—27, 
Szojuz—28 űrhajók és a 
Progressz—1 teherszállító űr-
hajó előkészítését, felbocsá-
tását és repülését biztosító 
egész kollektívát és szerve-
zetet. 

Ü j sikereket kívánunk 
Önöknek, kedves elvtársak a 

világűrkutatásban a tudo-
mány és technika fejlődése 
érdekében, az egész emberi-
ség javára." 

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsának Elnöksége a re-
pülési program sikeres be-
fejezése alkalmából magas 
kitüntetéseket adományozott 
az űrhajósoknak. 

A reoülési program sike-
res teljesítésében részt vett 
valamennyi- űrhajóst. Jur i j 
Romanyenkót, Georgij Grecs-
kót, Vlagyimir DZsanibeko-
vot, Oleg Makarovot. Alek-
szej Gubarevet és Vladimír 

Remeket a Szovjetunió Hőse 
kitüntető címmel és az ezzel 
járó Lenin-renddel és Arany-
csillaggal tüntették kl. 

A Szovjetunióban hatály-
ban levő törvény értelmében 
Georgij Grecskónak, Oleg 
Makarovnak és Alekszej Gu-
barevnek, akik másodszor 
váltak méltóvá a Szovjetunió 
Hőse kitüntető cimre, sz31ő-
földjükön felállítják bronz 
mellszobrukat. 

Ju r i j Romanyenko és Vla-
gyimir Dzsanibekov ezúttal 
kanta meg a Szovjetunió Ür-
pil'ótája- kitüntető címet. 

szakemberek szerint a jövő tészek már a hideghullám 
héten már minden valószí- elölt is ültettek kl palántá-
aüség szerint munkába áll- kat. Március 13-án regge1 

hatnak a paprikavető gépek, volt a leghidegebb, amikora 
Elsőnek a csongrádi Vörös ta laj felett kétcentiméte" 

Csillag Tsz-ben kezdték el magasságban mínusz 4—5 
március 15-én, szerdán a Ce'.sius-fokot mértek. Saj-
borsó vetését. Eddig már tíz nos, ez kisebb mértékben 
hektáron a földbe került a károsította a kiültetett pa-
mag. A Szegedi Konzerv- lántákat. A szegedi meteoro. 
gyárban még decemberben l ó g i a i állomás tájékoztatása 
lezárult a szerződéskötés^ s z e d n t m o s t m á r e n y h ü l é s 
Eszerint az idén a megye . . 
gazdaságai összesen 1958 várható, jobbara esős, ziva-
fcektáron termelnek borsót, taros napokra számíthatunk. 

Hazánkba érkezik 
Willy Brandt 

Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első 
titkárának meghívására Willy Brandt, a Német Szociálde-
mokrata Párt elnöke a közeli napokban hazánkba láto-
gat. (MTI) 

A KISZ KB felhívása 

VIT-műszak 
Lenin születésének 

évfordulóján 
A KISZ Központi Bizott-

sága felhívással fordul az 
ifjúkommunistákhoz, a dol-
gozó, a tanuló és a katona-
fiatalokhoz: április 22-én, 
Vlagyimir Iljics Lenin szü-
letésének évfordulóján szer-
vezzenek országos VIT-mű-
szakot 

1 Az „Antiimperialista szo-
lidaritás, béke és barátság" 
jelszó jegyében ezen a nyá-
ron Kuba, az amerikai föld-
rész első szabad országa ad 
otthont a fesztiválnak, vár-
ja a Föld fiataljainak, köz-
tük a mi if júságunknak 
képviselőit is — hangzik a 
felhívás. Világszerte már 
több mint 90 országban ala-
kultak meg a VIT nemzeti 
előkészítő bizottságai, hogy 
megkezdjék szervező, moz-
gósító munkájukat . A VIT 
házigazdái lendületes mun-
kával, össznépi összefogás-
sal készülnek a fesztiválra. 
A kubai fiatalok, az ország 
minden lakója szívügyének 
tekinti a VIT-et. Már javá-
ban tart a programok hely-
színeinek előkészítése, a 
parkok, a házak, az utcák, 
a terek csinosítása, díszíté. 
se. A kubai fiatalok tettek-
kel bizonyítják, vár ják a 
világ ifjúságának sereg-
szemléjét. 

A XI. VIT magyar nem-
zeti előkészítő bizottságának 
felhívása nyomán megkez-
dődött a hazai felkészülés: 
a munka helyi tervezése, 

ismerkedés a fesztiválmoz-
galom céljaival, történeté-
vel, a haladó nemzetközi if-
júsági mozgalommal. A 
„Köszöntünk VIT, köszön-
tünk Havanna!" vetélkedő 
helyi rendezvényei is egy-
értelműen bebizonyítják if-
júságunk érdeklődését, lel-
kesedését, tenniakarását. A 
fiatalok társadalmimunka, 
akcióikkal már eddig is je-
lentős összegekkel gyarapí-
tották a VIT-alapot. 

— Most ismét közös cse-
lekvésre hívunk valameny-
nyiötöket — hangoztatja a 
KISZ KB felhívása. Az áp-
rilis 22-i országos VIT-mű-
szak feladatainak megvaló-
sításával, vállalásokkal ve . 
gyetek részt az idei népgaz-
dasági terv teljesítésében, a 
helyi fejlesztési célok meg-
valósításában. Arra van 
szükség: a dolgozó fiatalok 
fordítsanak fokozott figyel-
met az exporttermékek 
gyártására, a minőség javí-
tására, a nagyberuházások 
munkálataira. 

A tanuló és a katonafia-
talok tegyenek válla'ást 
mindenekelőtt a telepü' )s-
fejlesztési, környezetvédr' 
mi feladatok végrehajtásá-
ra, s vegyenek részt a hasz-
nos hulladékanyagok gyűj-
tésében. E munkába vonják 
be a legfiata'abbakat, az 
úttörőket is. A munkáért 
kapott összeggel járuljanak 
hozzá a VIT-alap növelésé-
hez. 

» 
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